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On-line seminář: Finanční řízení ve školství 
Změna financování v praxi mateřských a základních škol – Výkaz P1c-01 – Vykazování 

pedagogické intervence od 1. 2. 2021 – PHmax jako maximální počet týdenní výuky ve škole – 

Jaké finance a v jaké výši získáme na pedagogické pracovníky – Způsob financování 

nepedagogické práce  
 

Nový systém financování škol zcela změnil organizaci vzdělávacího procesu a tvorbu 

rozpočtů škol. Ověřte si, zda skutečně využíváte všechny možnosti pro zajištění dostatečného 

množství finančních prostředků a nastavení kvalitního výchovně vzdělávacího procesu, a to 

na konkrétních příkladech z praxe. 
 

Přednáší: Ing. Petra Schwarzová  

Místo konání: on-line 

Datum konání: 25. 1. 2022 od 14:00 do 17:00 

Nehodí se vám termín? Využijte nahrávku, kterou automaticky obdrží každý přihlášený 

zákazník v ceně semináře. Nahrávku lze sledovat kdykoli bez časových omezení. 
 

Zaměření webináře:  

Správné hospodaření s finančními zdroji je v současné době pro každého ředitele jednou z 

priorit. Cílem webináře je poskytnout účastníkům komplexní potřebné informace pro správné 

financování škol (mateřských, základních a středních) a školských zařízení (školních družin, 

školního klubu, školní jídelny), zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. 

Na praktických příkladech se naučíte pracovat s PHmax, správně vyplnit výkaz P1c -01, ale i 

vypočítat normativy na nepedagogy. Novinkou je i správné odměňování a vykazování 

pedagogické intervence od 1. 2. 2021. 
 

Komu je webinář určen: pro ředitele, zástupce ředitelů a ekonomické pracovníky škol. 
 

Program webináře: 

14:00–17:00 Právní předpisy související se změnou financování regionálního školství 

Co přináší změna financování a jak je to provedeno 

Postup financování pedagogické práce 

Výkaz P1c - 01 jako podklad pro vykazování skutečných výkonů a ostatní 

výkazy ovlivňující financování, chyby ve výkazech a jak je řešit 

Vykazování pedagogické intervence v souvislosti s odměňováním 

PHmax jako maximální počet týdenní výuky ve škole 

Základní pravidla pro výpočet PHmax 

Praktické příklady pro jednotlivé druhy škol (MŠ, ZŠ, ŠŠ) a školských zařízení 

(ŠD) 

Možnosti řešení kritických situací při překročení PHmax 

Jaké finance a v jaké výši získáme na pedagogické pracovníky (skutečná 

výše, normativy) 

Nárokové složky (tarify, zvláštní příplatek, specializační příplatek) 

Nenárokové složky (osobní příplatek, odměny) 

Způsob financování nepedagogické práce 

Postup rozepisování a způsob výpočtu 

Praktické příklady pro MŠ, ZŠ, SŠ, kombinovaná MŠ a ZŠ 

K čemu by měla sloužit rezerva 

Aktuality a dotazy 
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Závazná objednávka účasti na webináři Finanční řízení ve školství 
Cena webináře: 2250,- Kč bez DPH za jednoho účastníka  

 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 10 % z celkové 

ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

 

 

mailto:info@delego.cz
http://www.delego.cz/

